
 
 

                                  

 

MEDIDAS COVID-19 

 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

* De acordo com as normas da DGS, para aceder ao interior dos estabelecimentos de restauração é necessário ser portador 

de certificado digital ou apresentar teste negativo. 

 

 

 

DOMINGO, DIA 22 DE AGOSTO 
BUÇACO – LUSO – ANADIA – CURIA 

Torres Vedras - Partida da nossa agência às 08h00 seguindo por 
auto-estrada, com paragem para pequeno-almoço livre. Buçaco – 
subida da serra até ao Palácio do Buçaco, construído em estilo 
Manuelino. Paragem para admirar a sua riqueza arquitectónica e 
os seus belos jardins.  
 

Descemos até ao Luso, antiga povoação conhecida há séculos 
pela qualidade das suas águas termais. Paragem no centro para 
visitar a Fonte, a Capela e as Termas. Aproveite para adoçar a 
boca e prove os “caramujos”. Almoço livre*.   
 

Continuamos a nossa viagem até Anadia - Visita ao MUSEU DO VINHO DA BAIRRADA. O edifício contemporâneo para 
além da exposição permanente - Percursos do Vinho, comporta uma 
componente de exposições temporárias de arte contemporânea. O 
espólio em exposição é, maioritariamente datado do último quartel do 
século XIX e primeira metade do século XX. 
 

Seguimos para a Curia – tempo livre para visitar as famosas termas 
com o seu hotel, magnifico parque e lago. Aproveite para dar um 
passeio descontraído, oiça o chilrear dos pássaros...renda-se à calma 
da natureza. 
 

Em hora a determinar início da viagem de regresso por auto-estrada até Torres Vedras. 
 

PREÇO POR PESSOA: 35,00 € 
Crianças dos 03 aos 11anos: 18,00€ 
Redução de cartão sénior CMTV: 2€; 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

 Viagem de autocarro; 
 Entrada na Mata do Buçaco; 
 Visita ao Museu do Vinho da Bairrada; 
 Representante da agência; 
 Seguro de Viagem; 
 
 
A Inscrição será efetuada mediante sinal de 20 €.  
Grupo mínimo de 25 pessoas. Programa emitido em 03/08/2021 de acordo com as condições gerais.  


